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Az Ön által vásárolt, , jelzésű termék friss és főtt ételek tökéletes lefagyasztását, jégkockák készítését, 
valamint mélyhűtött és gyorsfagyasztott élelmiszerek tárolását teszi lehetővé. Kérjük, olvassa át figyelmesen 
a jelen használati utasítást, hiszen itt az ételek lefagyasztására és eltartására vonatkozó hasznos tanácsokon 
kívül a készülék pontos leírása is megtalálható.

A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA (1. ábra)
A)	Kezelőlap
1. A készülék működését mutató jelzőlámpa 

(zöld fény)
2. A hőmérsékletre figyelmeztető jelzőlámpa 

(piros fény)
3. A belső hőmérséklet szabályozógombja 

(termosztát)
4. Az ajtó nyitvahagyására figyelmeztető hangjelzés 

kapcsolója (ha van)
B) Fagyasztásra és a fagyasztott élelmiszerek 

tárolására szolgáló kosarak
C) Kizárólag tárolásra szolgáló kosár.
Egyes típusokhoz hűtőfolyadékot tartalmazó 
tárolóedények (eutektikumok) is járnak: vegye ki 
ezeket a kosár hátsó részéből (C), és helyezze őket egymás mellé, ugyanabba a kosárba.

BEÜZEMELÉS
Győződjön meg arról, hogy a készüléken nincs sérülés.
A szállítás során keletkező esetleges sérüléseket a készülék átvételétől számított 24 órán belül kell közölni a 
márkakereskedővel. A készüléket száraz és levegős helyen, hőforrásoktól (kályha, főzőlap, napsugár stb.) távol 
helyezze el. Ha ez nem lehetséges, akkor mindenképpen tartsa be az alábbi oldaltávolságokat:
a) a készülék és a szén- vagy olajtüzelésű kályha között: minimum 30 cm
b) a készülék és a gáz- vagy villanyüzemű főzőlap között: minimum 3 cm.
A másik lehetőség az, hogy a készülék és a főzőlap közé szaküzletekben kapható szigetelőlemezeket helyez 
el. A készüléket szilárd és sík felszínen kell elhelyezni, betartva a termék belsejében található sínen feltüntetett 
utasításokat.
Az üzembe helyezés előtt hagyja néhány órán át bekapcsolás nélkül a fagyasztót: ezalatt víz és ecet oldatával 
átitatott szivaccsal tisztítsa ki a belső teret, és helyezze be a tartozékként kapott alkatrészeket.

Figyelmeztetés: Az üzembe helyezést követően is biztosítani kell a konnektorhoz való hozzáférést, hogy 
szükség esetén ki lehessen abból húzni a készülék villásdugóját. Ha ez nem lehetséges, akkor olyan, jól 
hozzáférhető módon elhelyezett kétpólusú megszakítót kell alkalmazni, amelynél az érintkezők távolsága 
minimum 3 mm.

ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS ÉS BEKAPCSOLÁS
Ellenőrizze, hogy a cella belsejében elhelyezett adattáblán jelzett feszültség egyezik-e a villamos hálózat 
feszültségével.
A	törvény	értelmében	kötelező	a	készülék	földelése.	A	gyártó	nem	vállal	semmilyen	felelősséget	a	
fenti	előírás	nem	megfelelő	betartása	miatt	elszenvedett	személyi	sérülésekért	és	dologi	károkért.
Ha a készülék vezetéke be van dugva a konnektorba, és a hőmérséklet-szabályozó gomb nem a • 
szimbólumra van állítva, a zöld (1) és a piros LED-fény (2) (1. ábra) felgyullad. A zöld jelzőlámpa mindig 
világít és a készülék bekapcsolt állapotát mutatja. A piros figyelmeztető jelzőlámpa a működés szempontjából 
megfelelő hőmérséklet eléréséig világít. Ismét világítani kezd, amikor a gyakori és hosszantartó ajtónyitások 
miatt a fagyasztó belső hőmérséklete megemelkedik, illetve amikor a készülékbe lefagyasztandó friss 
élelmiszerek kerülnek. 

A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA
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A	HŐMÉRSÉKLET	SZABÁLYOZÁSA
A hőmérsékletszabályozó (lásd	az	1.	ábrát) segítségével a hőmérséklet fokozatokban szabályozható. Az • 
állás a működés átmeneti megszakítását jelenti. A gyorsfagyasztott vagy mélyfagyasztott élelmiszerek tartós 
tárolásának ideális hőmérséklete -18 °C. Normál körülmények között (+20 °C és +25 °C közötti környezeti 
hőmérséklet esetén) ajánlatos a hőmérsékletszabályozó gombját valamelyik középső helyzetbe állítani. Ha 
Ön -18 °C-nál alacsonyabb vagy magasabb belső hőmérsékletet szeretne, akkor a hőmérsékletszabályozó 
gombját magasabb értékek vagy a „•“ helyzet felé kell elforgatnia. Itt jegyzendő meg, hogy a 
hőmérsékletszabályozó beállításakor olyan tényezőket kell figyelembe venni mint a környezeti hőmérséklet, 
a tárolt élelmiszerek mennyisége, a készülék helye és az ajtónyitások gyakorisága: idővel azonban ki fogja 
tapasztalni az Ön számára legjobban megfelelő beállítást. A lefagyasztott termékek hőmérsékletének 
ellenőrzéséhez tegye be a hőmérőt (ha az tartozék) az élelmiszerek közé; ha csupán ráhelyezi a termékekre a 
hőmérőt, akkor az a levegő hőmérsékletét mutatja, ami nem ugyanaz, mint a termékek hőmérséklete.

A	FAGYASZTÓTÉR	HASZNÁLATA
A készülékbe szerelt hangjelzés (ha van) akkor lép működésbe, amikor az ajtó véletlenül nyitva marad.

FAGYASZTÁS	(6.	ábra)
A készülék adattábláján kg-ban van feltüntetve az a 
maximális élelmiszermennyiség, amely 25 °C külső 
hőmérséklet esetén 24 óra alatt lefagyasztható.
Soha nem szabad meleg élelmiszert tenni a 
hűtőszekrénybe; a részlegesen felengedtetett 
élelmiszerek újbóli lefagyasztása tilos. Az élelmiszereket 
csomagolja be aromazáró polietilén vagy alufóliába, 
majd így tegye azokat a megfelelő tartókba. A kész 
csomagokat címkézze fel a lefagyasztás dátumának 
és a csomag tartalmának a feltüntetése mellett. 
A fagyasztótér áramkimaradás esetén is képes mintegy 
15 órán keresztül fenntartani az élelmiszerek tárolásához 
szükséges hőmérsékletet; ezen időtartam alatt azonban 
ajánlatos kerülni a fagyasztótér ajtajának a kinyitását.
Megjegyzés: A hatékony ajtótömítés miatt a fagyasztótér ajtaja közvetlenül a bezárás után nem nyitható ki 
mindjárt; az ismételt kinyitás előtt várjon néhány percet.

JÉGKOCKA KÉSZÍTÉS
Töltse fel háromnegyed részig vízzel a jégkockatartókat, és helyezze be azokat a legfelső fiókba.
Amennyiben a jégkockatartók összeragadnak, úgy szétszedésüket ne valamilyen, akár a készülék 
megsértésére alkalmas éles vagy hegyes eszközzel, hanem inkább egy kanál nyelével végezze.
Figyelmeztetés: Az alacsony hőmérsékletű térből kivett jégkockák fogyasztásával várjon egy kicsit, mert 
különben égési sérüléseket okozhatnak. A folyadékokat ne üvegedényben rakja be az alacsony hőmérsékletű 
részbe.

A	GYORSFAGYASZTOTT	TERMÉKEK	ELTARTÁSA
A gyorsfagyasztott élelmiszerek vásárlásakor ellenőrizze, hogy a csomagolás ép-e és hogy azon nincsenek-e 
kidudorodások vagy nedvességfoltok. Ajánlatos a gyorsfagyasztott élelmiszereket minél előbb berakni 
a fagyasztóba, mert ezáltal elkerülhető a szállítás során bekövetkező hőmérsékletnövekedés miatti 
minőségromlás. Mindenesetre ezeket a termékeket a csomagoláson feltüntetett szavatossági időn belül kell 
elfogyasztani.
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A helyes és rendszeres karbantartás garantálja a készülék tartós és problémamentes működését.
Bármilyen beavatkozás megkezdése előtt kötelező a villásdugót kihúzni a konnektorból.
A készülék belsejét rendszeresen tisztítsa ki langyos víz és ecet oldatával. Öblítse ki és törölje szárazra.
Soha ne használjon dörzshatású anyagokat és mosószereket.
Az ajtótömítést rendszeres időközönként mossa le vízzel, majd törölje szárazra. Ügyeljen arra, hogy a tömítés 
ne szennyeződjön be zsírral vagy olajjal.
A tisztítás végeztével ne felejtse el visszadugni a készülék villásdugóját.

TANÁCSOK	TÁVOLLÉT	ESETÉRE
Hosszabb távollét esetén a villásdugó kihúzásával áramtalanítsa, majd ürítse ki teljesen a készüléket. Tisztítsa 
ki és hagyja nyitva a készülék ajtaját.
Rövidebb távollét esetén hagyja üzemelni a készüléket.

KARBANTARTÁS	ÉS	ÁPOLÁS

KIOLVASZTÁS
Néhány hasznos tanács:
Főznivaló	zöldségek: ezeket ne engedtesse fel, hanem tegye forró vízbe, majd a szokásos módon főzze meg.
Húsok	általában	(nagy	darabok): ezeket a hűtőszekrényben engedtesse fel az eredeti burkolat eltávolítása 
nélkül. A főzés előtt pihentesse a húsokat néhány órán keresztül szobahőmérsékleten.
(Kisebb	darabok): olvassza ki szobahőmérsékleten, vagy azonnal kezdje meg a főzést.
Halak: a halakat eredeti burkolatukban a hűtőszekrényben engedtesse fel, vagy félig felengedtetett állapotban 
lásson hozzá az elkészítésükhöz.
Félkész ételek: ezeket az eredeti alumínium edényben hagyva közvetlenül tegye be a sütőbe.
Gyümölcs: hűtőszekrényben engedtesse fel.

LEOLVASZTÁS
A leolvasztást évente legalább kétszer, illetve mindig olyankor javasolt elvégezni, amikor a zúzmara vastagsága 
már eléri a 3 mm-t.
Két leolvasztás között ajánlatos a fagyasztó rácsairól időnként eltávolítani a zúzmarát egy spatula segítségével, 
tehát semmiképpen sem vágó vagy hegyes eszközök alkalmazásával. Az ilyen eszközök alkalmazásából 
adódó esetleges károkra nem vonatkozik a garancia. Lehetőség szerint akkor végezze a leolvasztást, amikor 
a lefagyasztott élelmiszerek mennyisége minimális, vagy amikor a készülék üres. A fagyasztott élelmiszereket 
csomagolja be újságpapírba (vagy konyharuhába), majd tegye azokat hűtőszekrénybe vagy hideg helyre. 
Állítsa a hőmérsékletszabályozó gombját • helyzetbe, húzza ki a készülék villásdugóját és hagyja nyitva az 
ajtót. Elülső részüknél megemelve vegye ki a kivehető kosarakat. Vigyázzon 
a szaküzletekben kapható leolvasztási spray alkalmazásával: előfordulhat ugyanis, hogy ezek ártalmas 
anyagokat tartalmaznak. A leolvasztást követően a készüléket gondosan tisztítsa ki és törölje szárazra. 
A fagyasztó újracsatlakoztatása. Rakja vissza a fagyasztott élelmiszereket.
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Előfordulhat ugyan, hogy a működési rendellenességet a készülék hibája idézi elő, de az okot mégis 
legtöbbször az üzembe helyezés vagy a helytelen használat jelenti. A fölösleges beavatkozások és a 
kapcsolódó vevőszolgálati költségek elkerülése érdekében az alábbiak betartását javasoljuk:

1.	Ha	a	készülék	belső	hőmérséklete	nem	elég	alacsony	és	a	piros	jelzőlámpa	villog	vagy	
folyamatosan	világít. Ellenőrizze, hogy:

 • jól zár-e a készülék ajtaja
 •  jól van-e beállítva a hőmérsékletszabályozó 

(lásd a hőmérsékletszabályozásról szóló részt)
 • nincs-e a fagyasztó valamilyen hőforrás közelében
 • szabadon áramlik-e a levegő a szellőzőnyílásokban
 • nincsenek-e túl vastag zúzmara-lerakódások.
 Ha készülék bal oldalának alsó részében egy fiók van elhelyezve 

(lásd	a	11.	ábrát), akkor azt ajánlatos kivenni és a belső részt egy kefével 
kitisztítani. 

2.	A	kompresszor	folyamatos	működéséért	az	alábbi	okok	valamelyike	
lehet	felelős:

 • a környezeti hőmérséklet túl magas
 • intenzív a fagyasztó használata és gyakoriak az ajtónyitások.
3.	A	készülék	túl	zajosan	működik. Ellenőrizze, hogy:
 • a fagyasztó szintezése megfelelő-e.
4.	A	készülék	egyáltalán	nem	működik. Ellenőrizze, hogy:
 • a hőmérsékletszabályozó gombja nem a • helyzetben van-e
 • nincs-e áramkimaradás
 • a villásdugó jól be van-e dugva a fali konnektorba
 •  a lakás elektromos hálózatának automata főkapcsolója nem kapcsolt-e le, vagy a biztosítékok nem 

hibásodtak-e meg
 • nem hibásodott-e meg a hálózati zsinór (lásd a Megjegyzést).

Megjegyzés: Ha a hálózati zsinór cseréjére van szükség, húzza ki a villásdugót a konnektorból, szerelje fel az 
új hálózati zsinórt, majd ellenőrizze, hogy a csatlakoztatást és a rögzítést helyesen végezte-e. Ha a készülék 
a fenti ellenőrzések elvégzése után sem működik megfelelően, akkor forduljon a Vevőszolgálathoz, amelynek 
elérhetősége a garancialevélen és a telefonszámok listáján olvasható; közölje a meghibásodás jellegét, 
valamint a készülék típusát és gyártási számát.

VEVŐSZOLGÁLAT


